
 
Overeenkomst Reckords  - digitale music distributie  

 

Artiest 

 

1.Deze licentie overeenkomst (“Overeenkomst”) is een contract tussen de gebruiker van de 

service van Reckords (“Artiest”) en Stichting Reck (“Reckords”) 

2.Artiest gaat ermee akkoord om voor muziekwerken op exclusieve basis een licentie te 

verstrekken aan Reckords voor digitale exploitatie via het Internet onder de volgende 

voorwaarden. 

 

BEPALINGEN > 

1. Definities 

 

“Betaalperiode” is een kalenderperiode van 6 maanden; 

“Betaal Overzicht” is een Overzicht van de netto opbrengsten gedurende een Betaalperiode; 

“Additionele Content” is alle content naast muziekwerken die zelf door de Artiest wordt 

geleverd; 

“Overeenkomst” is de Overeenkomst tussen de Artiest en Reckords; 

“Commissie” is de 20% Commissie die Reckords ontvangt per verkocht muziekwerk of 

album. Downloads worden inclusief BTW aangeboden; 

“Content” is de combinatie van Muziekwerken en Additionele Content; 

“Inhoudingen” zijn de volgende indien van toepassing: 

(a)BTW (Indien Artiest geen BTW nummer heeft) 

(b)Betalingen aan Buma-Stemra (10%, alleen indien Artiest is aangesloten bij Buma-

Stemra) 

“Internet” is het Wereldwijde Web en ieder ander interactief online platform; 

“Licentie Periode” is de Periode vanaf de datum dat de overeenkomst is getekend tot de 

datum dat een van beide partijen de overeenkomst beëindigd. Artiest kan een jaar nadat de 

overeenkomst is aangegaan, ieder moment de overeenkomst ontbinden door een email te 

sturen naar info@stichtingreck.nl; 

“Muziekwerken” zijn de volgende audio en visuele werken; a) Alle werken die eigendom zijn 

en beheerd worden door de Artiest welke de Artiest zelf beschikbaar heeft gesteld voor 

digitale exploitatie via het Internet gedurende de Licentie Periode; 



“Territoria” zijn alle landen die de Artiest heeft geselecteerd om muziekwerken te 

exploiteren; 

“Reckords Portaal” is het online muziek distributie systeem beheerd door Reckords; 

“Retailers” zijn alle partner websites van Reckords waar op de muziekwerken te verkopen 

worden aangeboden; 

 

2. Licentie voor Muziekwerken 

 

2.1 De Artiest geeft Reckords het exclusieve recht gedurende de Licentie Periode om 

Content aan te bieden via het Reckords Portaal en haar Retailers. 

2.2 De Artiest geeft Reckords het recht samples ten gehore te brengen via het Reckords 

Portaal en haar Retailers. 

2.3 Artiest verleent Reckords het recht om de Inhoud en al het aangeboden (promotie) 

materiaal te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in deze overeenkomst. Artiest 

verklaart en garandeert bevoegd en gerechtigd te zijn om de in deze overeenkomst 

omschreven rechten aan Reckords te verlenen. Artiest vrijwaart Reckords uitdrukkelijk 

tegen alle aanspraken welke derden, waaronder met name verstaan worden de auteurs en 

uitvoerende kunstenaars die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het 

Muziekwerk, tegen Reckords zullen doen gelden of instellen. 

2.4 Indien de Artiest materiaal gebruikt waar hij geen rechthebbende van is (ongeacht hoe 

kort het is) zal de Artiest dit recht moeten verkrijgen van de rechthebbende of zal de Artiest 

geen toestemming mogen geven aan Reckords om het muziekwerk digitaal te distribueren. 

2.5 Reckords zal ter uitvoering van deze Overeenkomst datgene doen dat redelijkerwijs van 

haar kan worden gevergd teneinde: 

A. (Muziek- en film-) werken te Claimen op Youtube of andere platformen waartoe Reckords 

toegang toe heeft ten behoeve van Artiest; 

B. Video’s met werken van de Artiest te Monetizen; 

 

 

3. Aanleveren van Content 

 

3.1 De Artiest levert zelf de content aan bij Reckords. In overleg wordt bepaald hoe dat 

gedaan wordt. 

3.2 Reckords heeft het recht om Content of promotioneel Materiaal te verwijderen van het 

Reckords Portaal indien dit noodzakelijk wordt geacht voor technische of juridische redenen. 

 

 

4. Revenuen en Commissie 

 

4.1 Reckords heeft recht op 20% commissie van de Bruto opbrengst per verkocht 

muziekwerk of album. De Artiest bepaald de verkoopprijs van per gedownload muziekwerk 

of album.  

4.2 Reckords zal binnen 180 dagen na iedere Betalingsperiode het bedrag overschrijven 

naar het opgegeven bankrekeningnummer of Paypal account, nadat de Artiest aan de hand 

van het betaaloverzicht Reckords een factuur stuurt. 



4.3 Betaling aan Artiest vindt slechts plaats indien de opbrengst te zijner gunste per 

afrekening meer dan € 50,- bedraagt. Eventueel niet uitgekeerde bedragen worden geboekt 

ten gunste van de eerstvolgende afrekening met Artiest. Dit houdt in dat Reckords het 

gehele bedrag doorschuift naar het volgende kwartaal. Indien de opbrengsten dan wel hoger 

zijn dan € 50 keert Reckords uiteraard het gehele bedrag uit inclusief deze € 50,-. 

 

5. Account 

 

5.1 De verkoopstatistieken worden elk half jaar verzonden. Maar Artiest kan ieder moment 

de verkoopstatistieken opvragen, die op dat moment beschikbaar zijn. De meeste retailers 

rapporteren maandelijks.  

5.2 Betalingsoverzichten en betalingen worden gegenereerd door het Reckords Portaal en 

Artiest zal de juiste betalingsgegevens opgeven, zodat Reckords de Betalingsoverzichten 

kan uitbetalen. 

5.3 De Betalingsoverzichten zullen na een periode van drie jaar uit de database worden 

verwijderd en zijn dan niet meer bruikbaar voor eventuele Juridische aantijgingen. 

5.5 Alle betalingen vinden plaats in Euro’s. 

 

6. Garanties van Artiest 

 

6.1 De Artiest garandeert het volgende: 

6.1.1 Reckords heeft het recht om geüploade Content en geüploade promotionele Content 

digitaal aan te bieden zonder dat Reckords daarmee inbreuk maakt op derden. 

6.1.2 Geen onderdelen van de content aangeleverd door Artiest mogen racistische dan wel 

andere strafbare uitingen bevatten. 

6.2 Artiest vrijwaart Reckords van iedere schade opgelopen door het gebruik van de service 

van Reckords indien Reckords naar redelijkheid en verwachting heeft gehandeld. 

 

7. Diversen 

 

7.1 Reckords is niet in overtreding wanneer de service tijdelijk niet bereikbaar is door een 

zo benoemde “Force Majeure”. Reckords zal de Artiest op de hoogte brengen per email en 

tevens alles in staat stellen om de service zo snel mogelijk terug te brengen naar het oude 

niveau. 

7.2 Gedeeltelijke nietigheid van een bepaling houdt niet gehele nietigheid van de 

Overeenkomst in. 

7.3 Iedere wijziging van de Overeenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd. 

7.4 Reckords heeft het recht om haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te 

dragen aan derden. 

 

8. Jurisdictie 

 

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil aangaande 

deze overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 

 



(NB: bij minderjarigheid dienen de ouders of wettelijk vertegenwoordiger de voorwaarden te 

accepteren namens de Artiest) 

 

 

Datum       

Artiest        Reckords 

Naam:        Naam: 


